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Estado e PRF organizam fluxo de veículos nas 
praças desativadas; veja como vai funcionar 

Com o fim da conces- Para isso, será instla-. co, Foresta Campo Mou. tradas de Rodagem do “sionárias for encerrada, em locais de maior de 
são das rodovias do Anel. da uma nova sinalização.  rão, Corbélia (relativos à. Paraná (DER/PR), refor- haverá equipes da PRF. manda”, aponta 
de Integração do Paraná, A nova canalização de Viapar); e São Miguel do ou que é necessária a. nas praças de pedágio A partir do dia 10, na 
um novo fluxo de tráfego tráfego será implantada Iguaçu Céu And, Casca- colaboração e atenção das rodovias federais e segunda etapa, o reforço 
será organizado, a partir pelas concessionárias. vel, Laranjeiras do Sul e da população, sobretu- da PRE nas praças das será em locais e mo: 
deste final de semana, e operada pelas Polícia. Candói (relativos à Eco- do neste momento de rodovias estaduais para. mentos específicos con 
nas 27 praças de pedá-. Rodoviária Federal e Po- Cataratas transição. “Pedimos que. coordenar a sinalização forme indicadores de 
glos que serão desativa-  lícia Rodoviária Estadual A partir de domin-. os usuários evitem parar. e organizar a canaliza- fuso de veiculos como 
das até a implementação articuladas pela Secre- go (28), a nova lógica nas praças de pedágio, ção do furo. Os oficiais. de ocorrência de aciden 
de um novo modelo,  taria Estadual de Segu- também será aplicada para não causartanstor. estarão verificando os tes Também haverá um 
O objetivo é garantir a. rança Pública “omisso, para os pedágios de Pru-. nos notráfego Esses são primeiros momentos do. nova reforço no periodo 
segurança do usuário e a gente pretende evitar dentópolis/Relógia. rat. pontos de risco potencial. trânsito sem concessão... das festas de fim de an, 
evitar a formação de flas.. qualquer tipo de acidente. Porto Amazonas, Imbi- para ocorrência de aci: Segundo Elton Scre-. periodo em que se espera 
Ao transitar por esses nas praças de pedágio”, tuva, Lapa (relativos à dentes. Por isso, a gen- min, chefe de opera- um aumento de tráfego. 

locais, os veículos não explica o comandante- Caminhos do Parané); te pede cooperação da ções da PRF no Paraná, Da parte da Polícia 
vão mais passar pelas. -geral da PMPR, coronel Balsa Nova, Palmeira, população respeitando haverá duas etapas de Militar, será empregado 
cancelas das pistas cen-. Hudson Leôncio Tetra. Carambeí, Jaquariaiva, os limites de velocidade atuação do órgão com. um reforço operacional 
trai, e sim pelas suas A mudança é válcia a. Tibagi Imbaú. Ortiguera. e redobrando a atenção relação à canalização. A “Os policias vão refor 
laterais — desviando da . parti de sábado (27) nos. (relativos à Rodonorte). no momento da travessia. primeira, mais intensa, car a malha vária tanto 
infraestturado pedágio pedágios de Jacarezi- e São José dos Pinhais. das praças de pedágio, será resizada até o dia nas rodovias estaduais 
em si, As pistas centrais, nho, Jataizinho. Sertaneja. (Eco) enfatizou Gde dezembro. “Haverá. quanto nas federais, em 
onde ficam as cabines, te- (relativos à Econorte): — Alexandre Fernandes. ETAPAS DE ATUAÇÃO um reforço variável de apoio à Polícia Rodoviária 
rão o tráfego bloqueado Arapongas, Mandaguari. diretor de operações do - No momento em que cerca de 50% do efetivo, Federal”, complementa 

m ambos os sentidos. — Presidente Castelo Bran- Departamento de Es- “a operação das conces-. podendo chegar a 100% coronel Hudson. 
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Erriso 

Amáscara é eficaz? 
Muita gente “cola” e com faculdade no cur 

tística e Probabilidade, que é matéria do segundo grau. Fi detectar um 
Ignorante nessas disciplinas, a estultícia total manifesta-se quando o bobo 
alegre diz aquela famosa frase: "eu como dois frangos, você nenhum, nã 
média, comemos um cada”. E são esses que não entendem as particular 
dades do “lockdown”, das vacinas e do uso de máscara 

Existem muitos “papers” (artigos científicos, que refletem estudos eitos 
com rigor, duplo cego, etc), mas para lê-los é preciso dominar a língua 
é saber matemática. £ são desses artigos que sabemos que a transmissão 
aérea é uma das principais vias de transmissão de virus respiratórias, in 
cluindo a sindrome respiratória aguda grave coronavirus 2 (SARS-CoV-2) 
conforme o paper lt is time to address sitgorme transmission af corona 
virus disease 2019 

O uso de máscaras faciais tem sido amplamente defendido para mitigar 
à transmissão, As máscaras protegem as pessoas de duas maneiras: reduz 
à emissão e disseminação de virus respiratórios por meio de gotículas 
aerossóis e reduz a inalação de virus respiratórios transportados pelo ar. 

Máscaras da tipo N$5 ou FFP2 têm taxas de penetração de particulas 
muito baixas (cerca de 5%), ja as máscaras cirúrgicas « semelhantes ex 
bem taxas de penetração mais altas e mais variáveis (cerca de 30 a 70%) 
conforme o paper “Performance of an N$5 fitering facepiece particulate 
respirator and à surgical mask during human breathing”. Dado o grande 
número de partículas emitidas (cerca de 3 milhões em 30 minutos) so 
respirar e principalmente ao expirrar ou toxsir (ct Turbulent gas clouds 
and respiratory pathagen emisions, o número de particulas respiratórias 
que podem penetrar nas máscaras é grande Assim, máscaras cirúrgicas e 
similares eram consideradas ineficazes 

Por outro lado, dados observacionais mostram que regiões ou instala 
ções com maior percentual da população com máscara têm melhor controle 
da doença coronavirus 2019 (COVID-19), conforme “Physical distancing 
face mast, and eye protection to prevent person-to-person transmission 
of SARS-CoV-2”. Como explicar esta aparente inconsistência? 

É o paper “Face masks effective mit e probability of SARS-Cov-2 
transmission” que demonstra ss por um modelo de probabilidades que os 
cjentntas criaram A pesquisa mostrou que a eficácia da máscara depende 
fortemente da abundância de vis transportados pelo ar. Com base em 
medições diretas de SARS-COV-2 em amostras de ar e probabilidades de 
infecção da população, descobriram que a abundância de virus na maioria 
dos ambientes é suficientemente baxa para que as máscaras sejam eficazes 

ulo não entende Esta 

na redução da transmissão aérea. 
Mas em certos ambientes internos, como centros médicos que tratam 

pacientes com COVID-18, é necessário usar máscaras de alta eficiência, 
ventilação eficiente e distanciamento social. Além disso, a alta adesão 
o uso correto de máscaras são importantes pata garantir a eficácia do 
mascaramento universal na redução do número de reproduções. Que de 
putados e senadores continuem a defender a ida! 

Mario Eugenio Saturno (cientectan blogspot. com) é Tecnologista Sénior 
do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) e congregado mariano. 
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COLUNA CHUMBO GORDO 

mosmusremmmoums Prefeitura retoma obras 
ame see de pavimentação do 
da República, que dispu-. ele era meu adversário. 

Ecs rd parecidinho III 
vias para escolher quem. Montoro, Covas e outras 
seria o seu candidato. profissionais morreram. 
no ano que vem- e, ao Fernando Henrique. o 
mesmo tempo, ocuparo profissional por exce 
noticiário, Pois não con- lência, já não participa 
seguiu escolhero candi- “da vida partidária. Res. 
dato; mostrou-se capaz. taram os briguentos. 
de ocupar o noticiário, Bolsonaro, mesmo 
mostrando-se incapaz com a caneta na mão 
sequer de promover as e verbas ilimitadas, 
prévias; revelou-se to- fartamente distribu 
talmente rachado, com ídas, não consegue 
acusações pesadas en- fazer nem com que o 
tre os candidatos, com chanceler que indicou 
“uma deputada saindo do seja sabatinado pelo 
partido porque, disse o Senado. Derrapa nas 
que queria mesmo era declarações (come 
reeleger Bolsonaro. morou, por exemplo, o 

Eleição não é para “bom dia especial” que 
amadotes. Nos Estados tinha dado à esposa, 
Unidos, depois de ser indicando, pelo estar 
batido por Obama, o dalhaço, que isso não 
republicano Joe MeCain deve ser tão comum; E ia Ae nous “das e meio-fio continu-. à rodovia PR-092 construtora 
oferecer-he sua coope- Telebrás, que deixou aram a ser feitas A pavimentação do São apronmadamen 
ração, Os repórteres lhe. de ser do Governo há Asobrasdepavimen- — Correções do projeto Aparecidinho Ill teve te 38 mil metros qua 
perguntaram o motivo. muitos anos). E nega tação das ruas do Con- e reajustes dos valores. início em 2019 e conta. drados de astalto, 9mil 
da gentileza, depois da o desmatamento da Junto Habitacional João da obra resultaram no com cinco ruas total: metros de melo fio e 14 
troca pesada de ataques. Amazônia Evangelista de Mello, atraso da pavimenta- mente pavimentadas, mil metros de calçadas 

Etuta? o Aparecidinho Ill em ção. A empresa res- restando seis para se- beneficiando mais de 
Lula mentiu muito em sua viagem à Europa, Santo Antônio da Pla- ponsável pelas obras, rem concluídas quatro mil moradores, 

dizendo, por exemplo, que foi declarado inocente tina, foram retomadas retomou os trabalhos A obra está orçada A previsão de con 
(na verdade, seus julgamentos foram anulados após uma pausa de mais. de drenagem na parte em mais de R$6 mi- clusão do serviço no 
por questões técnicas. E, embora isso não vá dar. de três meses. mais baixa do bairro e Ihões em investimentos início do projeto era 
“em nada, têm de ser refeito). Mas é inegável que A AM Rezende, em- a previsão é que até ja- do Governo do Estado para fevereiro de 2022, 
fez sucesso, sendo bem recebido por dirigentes Presa responsável pela  neiro, sejam concluídas. com contrapartida da mas com as novas tra 
que não deram a menor bola a Bolsonaro. E como. execução das obras, ha- pelo menos mais 30% prefeitura municipal,  tativas do projeto, esse 
aproveitou a sucesso? Eloglando o ditador da Ni- via parado os trabalhos “da parte de pavimenta- que é responsável pela. prazo deve se estender 
carágua, Daniel Ortega, que acaba de se reeleger e neste periodo, apenas ção asfáltica, começan- administração é fisca- por pelo menos mais 
pela quarta vez, agora após colocar na prisão seus. a construção das calça: do pelas ruas paralelas. lização da obra junto à um ano, 

Municípios da 19º Regional 
assinam PlanificaSUS 

a pro sd 
a 

; 

sete maiores adversários 
Quis comparar Ortega com Angela Merkel - 

logo ela, que nunca foi acusada de corrupção, que 
ganhou eleições sem prender ninguém. E que é 
eficiente. 

Há mais: quando presos políticos fizeram greve 
de fome em Cuba, e um morreu, Lula foi fotogr 
fada ao lado de Raul Castro, o ditador da época, 
às gargalhadas, e acusou as vitimas da violência 
de serem reles bandidos. 

Por algum motivo, Lula se sente compelido a 
falar bem de Cuba. No caso da atual repressão a 
protestos, disse que isso acontece não apenas em 
Cuba, mas no mundo inteiro. Quando isso aconte- 
ceu no Brasi, í ele reclamou muito, Repressão no 
lombo des outros não di no dele 

EMoro? 
Há quem diga que Sergio Moto é um Bolsonaro 

que come com talheres. Talvez se possa dizer que 
Bolsonaro carrega a arma nas mãos, e Moro numa 
caixa de violino, Moro bateu duro no PT e em Lula, 
por terem elogiado as eleições da Nicarágua apesar “a pisão dos opositores, e por tentarem minimizar 
a repressão aos protestos em Cuba Disse que “não 
“lá para Hear com a autoritarismo”. Mas manteve 
pessoas presas por prazos longos, sem julgamento, 
até que, para poder sat da cadeia fizeram acordos 
de delação premiada. A propósio já circula por aí 
um vídeo em que Moro, há poucos anos gara 
que jamais faia políca Fer não só aceitou o conte 
le Bolsonaro para ser seu ministro como agora é can 
dao à Presidência Means sença dos prefetos para  resizada na Escola de Atenção Hospitalar (AM 

9 ensitahro dão saio a assinatura do convênio. Saúde do Paraná, foi pos- O PlanificaSUS foi 
Queen ipa no eu a a “Oobjetivo do encontro sívei fortalecer o papel da proposto pelo Conselho 

“de para achar um candidato Boa parte dos políticos. goal de Saúde. Marcio é aprimorar os serviços Atenção Primária à Saúde Nacional de Secretários 
está envolvida com alguma coisa. A última: cada um Nascimento, confirmou para avançar na assistên- (APS) e a organização da de Saúde (Conass) e tem 
dos 302 deputados que elegeram Arthur Lira presi- “que os municípios de sus cia 20 usuário do Sistema Rede de Atenção à Saúde, parceria com o Hospital 
dente da Câmara recebeu oferta de R$ 10 milhões — abrangência irão assinar Único de Saúde (SUS). de além de mostrar aos par- Israelita Albert Einstein 
para aplicar em emendas, via orçamento secreto. nessa quinta-feira (25) 0 forma integrada, garan- ticipantes a importância e o Ministério da Saú- 
Quem revela a bandalha é o deputado Delegado Wal- programa PlanificaSUS. tindo qualidade nas ações da integração das equipes. de (MS). É composto por 
dir (PSt-Gojas) líder do partido enquanto aguentou — 4 solenidade acontecerá para a população” explica queatuamnos serviçosde etapas, operaconalizadas 
Solenaro Artur Lira não je preocupa: ago. ei”. na Cidade de Tomasra é Marcelo Nascimento. APS, Atenção Ambulato.. por meio de vrishops e deverá contar coma pre- — Nesta primeia etapa il Especiizada (AME) e oficinas tutoriais 
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Caminhão com 650 caixas de cigarro 
contrabandeado é apreendido em Japira 
Motorista foi preso e, junto com a carga, encaminhado para a Polícia Federal de Londrina 

— tatoo fiscat do produto. Ao 
verificar o bad, porém, 

Um caminhão carre- os policiais encontraram 
gado com 650 caixas a carga de cigarros da de cigarros contraban- marca Eght. 
deados do Paraguai foi Além disso, o cami 
apreendido pela Policia. nhão ainda estava com 
Militar em Japira, durante placas que não conferiam 
abordagem realizada na com o chassi do veiculo. 
manhã de terça-feira (23). enquanto as placas ver 

Em nota à imprensa, a. dadeiras estavam dentro 
Polícia Militar informou “da cabine, Toda o mate 
que recebeu denúncias. riat apreendido como o 
de que um caminhão baú. motorista foram enca. 
estaria transportando ci-. minhados para a Polícia 
garros, Na sequencia foi. Federal de Londrina 
visto um velculo comca- Esta foia quarta apre 
racterístias semelhantes. ensão de cigarros con. 
transitando pela PR-272, trabandeados na região 
semtido Japira em umintervalo interior 

A PMentão encontrou a um mês. Anteriormen. 
o veículo e realizou a te foram apreendidos 
abordagem. Inicialmente. caminhões com cargas 
o motofista afirmou que ilegais em Ibaiti, Santo 
transportava papel hi- Antônio da Platina e 
giánico, possuindo nota Guapirama. FM Rego camião amporanda ciganos da Pau 

Motociclista tem moto apreendida após "malabarismo 
Detusiçio condutor ser Hagrado Ma 

pela equipe enquan. 
na quando se depara- não possuia CNH (Car 

e acordo com as. ram com o condutor de teira Nacional de Habi 
A Polícia Militar de to empinava a moto, informações disponibi Viação) e 

o Antônio da Plati- durante a noite des-.lizadas pela Pol sendo realiza a 
ndeu uma mo-. ta terça-feira (23), na. tar policiais dagem de ime dades em equipamen. 

tocicleta logo após seu Avenida Frei Guilherme patrulhamento de toti- O condutor da moto tos (como escapamento 

e espelhos retrovisores) 

A moto foi aprendi 
da pela PM enquanto o 
condutor foi liberado. 

Viveiros do IAT podem receber voluntários 
para projetos e pesquisas 

Ases do IAT é tiveram a ex: luntariado, à outros vi 
periência de Um dia no. veiros”, disse Roman “= 

O deputado Luiz Clau- campo com atividades O IAT mantém 19 vi 
dio Romanell (PS8) des- diferenciadas. veiros florestais em todo 
tacou nesta quarta-feira, “E um espaço onde as o Estado, com produção 
24, à reabertura do Vi- crianças podem entrar média de 2 milhões de 
veiro Florestal do Ins- am contato com a pro-. mudas ao ano, de 100 es. 
tituto Água e Terra em dução de mudas e outras. péies de árvores natas. 
Jacarezinho que recebeu atividades da educação Para saber se o oca pos 
os estudantes da escola ambiental Esse projeta é «ui viitação e atividades. 
Professora Ruth Pimentel desenvolvido em parceria basta ligar para o IAT da 
Rocha. les participaram com o Sesc e pode ser sua cidade 
do projeto de educação. estendido, através devo- O instituto aterece 

programa para volun 
tários que podem con. 
tribuir em conjunto de 
ações. enchimento de ficiamento de semen- informações aos visi 
tubetes, manejo de bar tes, retirada de ervas tantes, desenvolvimento 
dejas, análise é Dene- daninhas dos tubetes, de projetos de educação 

cano Comaso durante reunião nesta e senadores ligados à 
Vaga nº 242/2021 para terça (23) da Frente agropecuária nacional 

Jacarezinho Brasilia - “Estamos Parlamentar ds Agro- — “Tenho conversado 
tratando de matéria pri- pecuária (FPA) com os também com os mi 
ma da agro brasileiro. À ministros da Casa Ci- nístros Bento (Minas e 

Pré-requisitos: Ensino superior redução do porcentual vi, Ciro Nogueita, da Energia), Tarcísio (in- 
completo com Licenciatura Plena em | de biocombustivei na Agricultura. Pecuária fraestrutura) a ministra 
Física e experiência profissional | mistura do diesel co- e Abastecimento, Te- Tereza e todos aqueles 
CP a À a Mas 1, cedo Teto 2 e a deino imáia produtores rurais no « do Meio Ambiente. geração de oportunida 

pais” Joaquim Leite de = renda no campo” 
Afraseédo depuia- — O cenário para a pro afirmou Lupion. 

da federal e presidente dução de biodiesel no Pautas 
da Frente Parlamentar. Brasil foi um dos prin- Na reunião, a FPA 

PR). Ele se pronunciou presença de deputados Nacional, a aprovação 

ambiental, pesquisa e 
trabalhos administrati 

Lupion reforça defesa do biodiesel do Brasil 
de proposta que aper 
feiços a legislação sobre 
defensivas agricolas no 
Brasil relatada pelo de 
putado Luis Nishimori 

Além disso, também 
estão na ordem do dia 
da Frente, mudanças na 
regularização fundiária, 
à questão das terras 
indigenas em discussão 
no Supremo Tribunal 
Federal e o projeto que 
permite, aos produtores 
turais, realizar o auto 
comrole de sua produ- 
ção, relatado por Pedro 
Lupion 
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Dereto a" 2785203 de 24112071 
Ementa Abre Cris Abas! Splemente e de 
cs pedi. 

O Pe Municipal de coma dd Pa, mo 
en sriçõs leg e ds que Be force 
pela Li Ongame a” Isto de 3/1309. 

Deere: 
Ago 1º Fa set conto Ene to 

Suplementar, o Orçament Gel do Macio, o vala de RS JMR 
iernts e teta e e ul een e tera dado oe da sem 

gametas 

san onda SECRETARIA NINO ADMSTRAÇAO iso onvontmandam DEPARTAMENTO ADRINSTRATIVO ri ea ATENCAO DO DEPARTAMENTO amas trava 39030000 40 MATERIAL DE CONSUMO mr) 
0a S0 Md 4. OUTROS SERVOS E TROS Ss 2a Ria 
dosnavoaando o SERVOS De TREO DM tumção uia 

ces onto Dera DA Cn ns AME NANTNCA DA CUM MC 
TOR-JI OJOGO 1 MATERIAL DE CONSUMO uam 

canina DCPARTAMEXIO DA DEFESA IV [ramo AEE NANUTENÇÃODA DERA CIVIL 
T3S-JAOJO0AO 1 MATERIAL DE CONSUMO uam 

can mui SECRETARIA MUNICIPAL DE TNANCAS 
ei uid DEPARTAMENTO NAN ti IMZ NAMTENCAD DO DEPUTANtO ANCIO 

199-EAOJHOGDO Ja . OUTRS SERVAÇOS DE TERCEIROS PESSOA amam Rúea sms — SECRETARAMUNICIAL DERDUCACAOE CULTURA sa manto DEPARTAMENTO D EDUCAÇÃO sa Aim io NANETENCA ERRO ORDENS OUTROS CSS 
SAMBA os MATERIAL REMO SERVIÇO PA sas DISTMÇÃO GRATA ramo ontmnnam SECRETARIA MUNICIPAL. E SAUDE rantontmna PERDOA DE SAL DE Pra mrdram  AFESCAOASICA DA SAUDE 
SAM JOAO Ja MATERIA De COSTA mom 
HR NAMORADO DA OUTROS AERÇOS DE ERC ES Eee Rea 

ras msonerzmo nuasirENcão DO Civ 
st d+ RSRS Ds so, vim 

a nontomaon SECAS AGRICULTURA MO AMET ETA ac men DEPARTAMENTO DE AGITO SO MANUTENCAO APARTAMENTO DE AGRICULTIAA 
SD 10 MATER DE CONSTA manso 

Te spimeção  saer 

Artigo º- Como Rea era seleto do co bo 
Pesa tros o gpa pd e 1 de de 1 8 Avcndção 

MO! e a mens 
Toda IO 

Ag A ação da dação oram o 
emetação, vi atender dps não compras o Open pas o ecc de 21 

cado iate leads 0 PA é a LDO, em eacção do es de 17 cafome 
Emma o QDO des cla 

Ag Este Dect nte igor na da de a 
uicaçã, revogada a dpaçõs em cmi 

Edito da Pes Musical de CAMBARÁ tado do 
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CODE CAMARA PARANA 
EXTRATO DO ConTIATO 
comrraro mac emas 

MUMCPIODE CAMBARÁ - 15 40 750 
EDSON APARECIDO CUSTO 15706260. CU 2715 7940001-7 
ORVETO CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECUZADA EM SERVIÇO DE PRTURA NO ESTADO 
usecien ão pesa a 
VALOR GLOGAL- R$ 1 52640 
VIGÊNCIA as 
Coma, 4 de ns de 221 - MODA 

Jose sata aco E TO 
prererro 
RO De CANEARÃ 

Erro DA ATA De RecisrRo De preço 
AA av aut 

MUMCÉO DE CAMBARA 1542152010 
FORMA COMERCIO DE PROGUTOS E EQUAITOS ER Cn 01 22 costa 
ORE EGSTRO DE PREÇO PARA AGUISÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES 2 
VALOR 2800 DO (ut er decr ey 
VIGÊNCIA 1 a meses 
Cam, 4 de eta de 2 PEA! 
po rose smmmcomeno-pmemero | MUCHO OE CAMARÁ 

Nouoxocação. 
medo pra bs of dede bes proce its so Pregão 13 

o ob: REGISTRO DE PREÇO FARA AQUISIÇÃO DE MOVEIS ESCENARES 2 a] emeesa( 
FERMUNDO PEREIRA EREL CPP - CNP) 17227 81001 cm o vir R$00.00 fm rm) 
Fora COMERCIO DE PRODUTOS E EOUIFAMENTOS REL CNP 01 12 0001, cm o va 
[esa 05 o ts lentos e) e CEL) MOVES E EQUIPAMENTOS HOSGNTUARES 
REL HP 2 15 30003, om a vor RSA (ota e e e 

Camba 2 d novembr d 821 CE 
EXTRATO DA AA DE REGISTRO DE PREÇO 

ATA ias o sustos 
MUNCÊIO DE CAMBARA 1542750017 
GELMED NOVE E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EMEU- 62 88 ses 
OBJETO, REGISTRO DE PREÇO ARA AOUASIÇÃO DE MOVEIS ESCOLARES? 
VALOR RG 00 DO (rd actor) 
VIGÊNCIA: 1a (9) es 
Comba 3 rave de 221. PEN 

JOSE SALIM MAGO: MET - prerE O 
E 

EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO 
AA ano aa 

MUNCO DE CAMBRA 1542784017 
FERNANDO PEREIRA EREUESS CAP (7 estavas 
ORVETO REGISTRO DE PREÇO PARAAGUISIÇÃO DE MOVEIS EsCerARES 2 
VALOR Rod (se mt rs 
VINCI. a (nc) eo 
Camp, é do romeno de 121 PED! 

“JOSE SALIM AGO: WET - raro 
[————— io BE CAR] 

NOuoLocação 
mos ata os md de dt at remar o ço 1 ue 

REGISTRO DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO E HOT MATERIAL ESCOLA a empre BELAS 
ARTES PRESENTES LTDA ME: CAP) 05 48 31800018. cm vor SC dm 
nest e o e ur coma 
Cm, a de ovo det 

“JOSE sau aa HE to - rerero 
ACO DE CAMARÁ 

EXTRATO DAATA DE REGISTRO DE PREÇO 
“Aa sas o seres 

MUNCSIO DE CANGARA 15 7 7560017 
BELAS ARTES PRESENTES LTDA: CASOS 745 31800415 
CRIE REGISTRO DE PREÇO PARAACIAIÇÃO DE KIT MATERIAL EsCOUR 
VALOR RS 90080 soa detran e set ce 
VIGÉNCI ao) es 
Comb, de ovo de 1  PPAGRAO! 

“JOSE SALIM MAGO: NETO - rerErO 
PRI APGETEAMENTO - CAMCELAMENTO ATA DE REGISTRO ESET ARES 

PREGÃO GUETRÔNCO 4oc1 
AACÍPO DE CAMBARÁ, pesca ja de ts pes e, cr CH e 

[542 786000100 com ted à Avrda Bes. 129 Cro, pesto cade de Camtaá, Etao do 
Poa, ese een po Ss PREFEITO GE SAUM NAC VETO tao cn 
ado do RG 433641 racto 10 SF º RT TUBO dear dremrado empires de [CONTRATE e ngeeaa TERRA VVACOMERCIO E REPRESENTAÇÕES ER ro o 01) 
| on? 754 SGMOUO A ane r RUREN CESAR CASELIO. 67 - CENTRO - ade de 
GALERA. PA re estao cu ermnato ea (0) ROB MES PARAZZOLO. 
FZ, mem de CONTRATADA land mata cn Pcs Se rele a 
eg Cio 301 e ams arm e da Ls 10521, de 17072017 de ce 1, 
0904/2002 0819, cm a des rações da rr pese 
marte pao e vn e cb pese APOSTEAMENTO PARA CANCELAMENTO DANTADE 
iso DE PREÇO PARA AQUISIÇÃO DE VERICIA GL FOSATO GALÃO DE 20 LITROS, emu 

cimo e Chmaaas cerige Tee CrARa na 

e tm rm 

SUMULA DE REQUERONENTO DX LICENÇA 
DErRévIA 

4 VENÂNCIO DE ARAUJO COMÉRCIO DE QUARTZO LTDA, CNPJ 
OR 9BL 00018, toma pico que e tequere do IAT a Licença Péia pra 
ração de quarta eae, een Poco AN 6 1162007, cmi de 

GARRGTE 8 DASIAALIDA. CNP 04 5 10625 
OGLETO REGISTRO DE PREÇO PAPA NGUIGÇÃO DE MATERIA EsCOUR 2 
VALSA (um a quocnos e a a o ea e a co 
VIGÊNCIA: 1a es 
Cotar, 24 de met e 2 pe! 



Região 
Cambará é 2º no Prêmio Estadual 
de Microcrédito Fomento Paraná 

cUcl 
MUNICÍPIOS 

20.000 ATÉ 50.06 

BITANTES 

microcrédito, indice de - entre Prefeitura e Fo- Empresas, e uma poli- té Gestor da Lei Geral toramento dessas e 
inadimplência, entre ou- mento Paraná tica pública importante das Micro e Peque- outras políticas que 

O município de tros critérios. Angélica O acesso ao crédito parao desenvolvimento nas Empresas se reúne visam a melhoria do 
Cambará foi reconhe- Cristina Cordeiro Morei- é um eixo da Lei Geral. dos pequenos negócios. quinzenalmente para ambiente de negócios 
cido na manhã desta ra e Guilherme Feitosa, das Micro e Pequenas Em Cambará o Comi- proposições e moni- no município. 
quarta-feira, 24 de no- agentes de crédito da 
femiro, com o Prêmio Sala do Empreendedor | CONFIRA OS MUNICÍPIOS PREMIADOS NA EDIÇÃO 2021 dual de Microcré- de Cambará, participa 
dito Fomento Paraná e ram do Encontro e re- | CATEGORIA: ATÉ 10 MIL HAB »> CATEGORIA: ATÉ 100 MIL HAS => 
SEBRAE, ao conquistar ceberam o troféu pelo 
92º lugar na categoria feito conquistado. teluga 1º lugar — Francisco Beltrão 
dos municipios de até O objetivo do en 
50 mil habitantes. contro é o de pro | aelugar= Crua 2º hugar - Cianorte 

A premiação faz mover a integração 
parte do Encontro Es- da rede de agentes, | 3elugar- Japurá 3º lugar - Marechal Candido Rondon 
tadual de Agentes de motivar e proparcio. 
Crédito promovido nar a conexão de boas 
pela Fomento Paraná práticas do programa CATEGORIA: ATÉ 20 MIL HAB => CATEGORIA: ATÉ 200 MIL HAS >> 
e Sebrae/PR, ocorrido de microcrédito para a 
na cidade de Foz do melhoria da competiti- — yoJugar- Engenheiro Beltrão 3º lugar - Arapongas Iguaçu, iniciado na vídade dos pequenos 
segunda-feira, 22 de negócios, especial- — pejugar- Cafelândia 2º lugar - Guarapuava 
novembro, e encerrado mente na retomada da 
nesta quarta-feira, dia atividade econômica | 3elugar- General Carneiro 3º lugar - Campo Largo 24, coma participação pós-pandemia. 
de 250 agentes que Cambará conquis 

ugar entre CATEGORIA: ATÉ 50 MIL HAB >> CATEGORIA: MAIS DE 200 MIL HAB >> 
de todas as regiões do as municipios até 50 
Estado, mil habitantes, por já | jejuar -Santa Helena 1º lugar - Ponta Grossa O prêmio é um re- ter liberado mais de 
conhecimento aos mu- R$1,3 milhão de crê- — 2ejugar- Cambará 2º lugar - Foz do Iguaçu 
nicipios com melhor ditos para empreende 
desempenho em vo dores locais em 2021, | 3ejugar- Coméio Procópio 2º lugar - Maringá 
lume de operações de através do convênio 

Homem de 22 anos é preso furtar celular de idoso 
Delcaçio madas sobre o autor 

do furto trafegando 
Um homem de 22 uma Honda Biz 

anos foi preso pela O indíviduo ainda 
Polícia Militar de testou despistar os 
Wenceslau Braz por policiais ao entrar 
ter furtado o celular em um comércio, mas 
de um idoso, durante os PMs perceberam a 
à tarde desta terça- ação e realizaram 3 
feira, em abordagem abordagem. Em revis. 
realizada no centro ta pessoal foi encon. 
da cidade trado o celular, mo. 

Segundo informa- delo Samsung Galaxy 
ções da PM, a equipe A 02, posteriormente 
recebeu a denúncia cantirmado pela viti 
de que um rapaz teria ma como o aparelho 
furtado o celular de furtado 
um idoso. Em patru- Enquanto o bole 
lhamento os policiais tim de ocorrência era sa também compa- dias e reconheceu o A Honda Biz que pamentos obrigató- 
encontraram um sus- lavrado, já na sede ds receu alegando que homem preso tam- ele estava ainda foi rios. O individuo foi 
peito com as mesmas 2º Companhia de Po. teria tido o celular bêm como autor des. apreendida por estar encaminhado para a 
caracteristicas infor- lícia Militar uma ido furtado hã alguns te outro crime com avarias em equi- Policia Civil 


